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Despre voluntariat si rolul voluntariatului in dezvoltarea 
comunitatii 

 

 

        Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi ofera timpul, 

talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura financiara. 

         Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public 

desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație 

materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile 

sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, 

religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

         Patru principii definitorii stau la baza activitatii de voluntariat si o deosebesc de de activitati similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

-Este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public. 

-Este o activitate neremunerata sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include decontarea unor 

cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). 

-Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de vreun fel sau altul. 

-Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de intiativa), spre 

deosebire de actiunile spontane de binefacere. 

         În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra declarație a 

Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni concrete ale 

voluntarilor la nivel global. 

        Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume în anii 1920 și 1930, voluntariatul fiind privit în acea 

perioadă ca o “modalitate de a forma prietenii între tineri din țări diferite”. Dar de exemplu, în timpul crizei 

economice din 1929, în Statele Unite ale Americii și în Bulgaria, voluntariatul a fost o metodă de a ajuta tinerii 

ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile sociale desfășurate li se oferea un loc de cazare și 

mâncare. 

        La sfârșitul anilor 1940 și în decursul anilor 1950, tinerii voluntari au fost un cei care au ajutat la 

reconstrucția unei părți a Europei și au stabilit relații de prietenie care depășeau granițele țărilor. În Macedonia,  
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ca și în alte republici s-a practicat astfel de activități de voluntariat desfășurate în organizații umanitare precum 

Red Cross.  

         In Franța, statutul voluntariatului s-a schimbat în sensul că acum are o bază legală, presupunând 

semnarea unui contract chiar dacă munca voluntară nu se plătește. Președintele Jacques Chirac a hotărât 

constituirea unui așa-numit “Civil Service”(Serviciu Civil), unde fiecare tânăr francez să lucreze un an ca 

voluntar la o organizație pentru bunăstarea comunității ca întreg. 

         În Austria, guvernul încurajează firmele pentru a sponsoriza acțiunile voluntare, integrează acțiunile de 

voluntariat în sistemul educațional, recrutează și plasează voluntari în organizații. 

        După 1990 în majoritatea țărilor există o creștere a numărului organizațiilor non-guvernamentale și a 

voluntarilor. Oportunitățile de a practica munca voluntară au crescut, au fost dezvoltate programe pentru tineri 

care să vizeze activități de voluntariat, programe de training pentru voluntari atât în Germania, cât și în Austria, 

Spania sau Olanda.  

        In ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe când al 

celor în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de voluntariat, 

aceștia fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. Societatea civilă 

olandeză a fost întotdeauna considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și rămână pentru că 

a dat dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar în acest sens. 

        Voluntariatul a fost adus in Romania de organizatiile neguvernamentale (ONG) care, prin definitia lor, 

realizeaza actiuni caritabile si de ajutorare a unor categorii de persoane sau in sprijinul unor actiuni. ONG-urile 

lucreaza cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui numar mare de oameni.  

         O defintie a voluntariatului adoptata de Consiliul National al Voluntariatului este „activitatea desfasurata 

din proprie initiativa, de orice persoana fizica, in folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala”.  

         Potrivit Legii voluntariatului din Romania, se incheie un contract de voluntariat, care este o conventie cu 

titlu gratuit, realizata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie 

gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara 

a obtine o contraprestatie materiala.  

       Valoarea voluntariatului este indiscutabilă iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine doar  

o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii valorii voluntariatului .Toţi 

factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii 

valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. 

Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o 

experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze 

complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care 

trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Solidaritate
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     Voluntariatul in Romania se afla in plina dezvoltare si cu siguranta va continua pe panta ascendenta pe care 

se afla. Activităţile de voluntariat din România devin tot vizibile şi mai atractive pentru societatea româneasca.  

             A inceput sa fie inclus si in legislatia din diferite domenii, incepe sa fie valorizat ca si experienta la 

angajare, iar in sectorul nonprofit este cu siguranta una dintre resursele de baza. Ar fi nevoie de mai multa 

atentie din partea presei pentru a facilita accesul cat mai multor persoane la informatia despre voluntariat si 

pentru a promova ideea de implicare. Daca privim la impactul fiecarui voluntar in parte vom vedea cu greu 

schimbarea, pentru ca un singur om nu poate tranforma o societate intreaga. Daca insa privim implicarea 

voluntarilor in ansamblu ne vom da seama de valoarea adaugata pe care activitatea lor o aduce societatii 

romanesti si de importanta implicarii cat mai multor persoane in activitati de voluntariat.  

            Referitor la Municipiul Vulcan, voluntariatul poate contribui la implementarea SDL. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) este reducerea numărului de persoane aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială în zone urbane marginalizate total sau parţial pe teritoriul municipiului 

Vulcan prin implementarea de măsuri integrate care vizează: îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii 

sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă (infrastructura, acces la servicii, locuire) prin creşterea economică în 

teritoriul SDL şi prin măsuri specifice de ocupare în următorii ani dar nu mai târziu de 2023 pentru un număr de 

740 persoane. 

SDL are şase obiectivele specifice: 

- OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban, îmbunătăţirea accesului în şi din zonele 

dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea infrastructurii rutiere, a străzilor din interiorul 

zonelor urbane marginalizate şi cuprinse în teritoriul Strategiei Locale de Dezvoltare (SD precum şi a 

străzilor care fac legătura dintre acestea şi zona funcţională a municipiului (zona Crividia şi Colonia de 

Jos) în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023. 

- OS2 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin lucrări specifice de reabilitare inclusiv termica a blocurilor de 

locuinţe, realizare iluminat pe casa scărilor şi alte lucrări de reabilitare în zone declarate urbane 

marginalizate şi cuprinse în teritoriul Strategiei Locale de Dezvoltare (SDL) precum şi prin mutarea unor 

familii din ZUM în blocuri de locuinţe nou reabilitate, în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023. 

- OS3 Îmbunătăţirea şi modificare spatiilor publice urbane în locuri de joaca pentru copii şi alte tipuri de 

spatii de utilitate publica prin lucrări specifice, în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023. OS4 

Schimbarea statutului de zone marginalizate din cadrul Municipiului Vulcan, prin implementarea de 

măsuri integrate de ocupare, ce asigura facilitarea accesului persoanelor din zona marginalizata la 

servicii educaţionale, servicii de măsuri active inclusiv antreprenoriat, pentru un număr de minim 390 

persoane fără ocupaţie din zonele urbane marginalizate şi cuprinderea lor în servicii de mediere pentru 

ocuparea unui loc de muncă, astfel încât 130 de persoane sa găsească un loc de muncă, în anii 

următori dar nu mai târziu de anul 2023 prin activităţi specifice Programului Operaţional Capital Uman. 

- OS5 Scăderea ratei abandonului şcolar şi îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţie de excluderea 

socială şi marginalizare prin activităţi extra-curriculare, şcoala după scoală, etc. pentru un număr de 80 

copii prin înfiinţarea unui centru în care se desfăşoară acţiuni specifice pentru acestea în afara scolii şi 

care sa ii ajute la integrare socială în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023 prin activităţi specifice 
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Programului Operaţional Capital Uman. 

- OS6 Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor marginalizate prin oferirea de servicii de calitate sociale şi 

medicale în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023 pentru un număr de 270 persoane prin  

 

activităţi specifice Programului Operaţional Capital Uman prin: 

 crearea unui centru pentru servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes 

general, destinate persoanelor adulte în clădirea reabilitata în acest sens astfel prin care se 

oferă: servicii juridice pentru clarificarea documentelor şi a situaţiei juridice a persoanelor din 

zone marginalizate ale localităţii, servicii specifice pentru persoanele în vârstă, servicii specifice 

pentru persoane cu dizabilităţi, acţiuni specifice de prevenire a abuzului sau oferirea de servicii 

sociale inovative. o Înfiinţarea unei creşe. 

Pachetul de măsuri în domeniul ocupării si social propus în cadrul Strategiei, asigură pe termen lung schimbări 

pozitive ale comunităţilor marginalizate vizate de proiect, prin implicarea directă a autorităţii locale si a 

membrilor zonei marginalizate. Astfel, intervenţiile directe ale proiectului produc schimbări ale indicatorilor 

definiţi a identifica o zonă ca fiind marginalizată, precum si schimbări ale situaţiei comunităţii prin dezvoltarea 

economico-socială la nivel de localitate, astfel reducându-se disparităţile de imagine (reabilitare a condiţiilor de 

locuit), statut social (creşterea veniturilor) si de excluziune socială (acces la educaţie, servicii sociale si servicii 

medicale) si de percepţie a comunităţii întregi ca nemaiavând zone cu probleme sociale. 

 

Principalele organizaţii ale societăţii civile de pe raza municipiului sunt: 

 

ASOCIAŢIA ''EU şi TU PENTRU VULCAN''- implicarea societăţii civile din Vulcan în susţinerea comunităţii prin 

idei, proiecte şi acţiuni creative, educative, inovative, caritabile, venite din partea membrilor asociaţiei, care să 

contribuie la deschiderea comunităţii municipiului Vulcan către un orizont mai larg de comunicare, de 

colaborare, de identificare si promovare educarea şi valorificarea mentalităţii de cetăţean european. 

 

ASOCIAŢIA CULTURAL FILANTROPICA "AXION ESTIN"- realizează acţiuni de interes general, pe plan 

local, naţional şi internaţional; valorificarea creatoare a tradiţiei româneşti şi în special a tradiţiilor culturale ale 

Văii-Jiului din zona momârlanilor 

 

ASOCIAŢIA CARITABILĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI "SPERANŢA" VULCAN - desfăşoară 

activitatea de îngrijire a sănătăţii persoanelor cu handicap locomotor. 

 

ASOCIAŢIA "PARCO CAVALLI"- promovarea şi implementarea zooterapiei ca metoda alternativă de terapie 

pentru persoanele cu dizabilităţi fizice, psihice, hipertensive, stresate, pentru persoanele care suferă de autism, 

psihoze sau depresii, pentru persoanele cu probleme de socializare respectiv pentru persoane cu probleme de 

învăţare şi comportamentale. 

 

ASOCIAŢIA "NILORAN"- apărarea si promovarea drepturilor tineretului; reprezentarea intereselor tinerilor; 

sprijinirea participării civice, politice, sociale, economice, culturale, educative, eco- turistice şi sportive ale 

tinerilor; educarea tineretului. 

 



 

 

  
 

 
 
 
 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN 
                                                    Bulevardul Mihai Viteazu Nr. 31, Telefon +40254570340 / int. 250                                                          5 
 e-mail:gal.vulcan@gmail.com  

Proiect cofinanțat din Programul  

Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

FUNDAŢIA ''RAZA SPERANŢEI''- administrarea si autogospodărirea unei cantine de ajutor social, oferă sprijin 

moral şi material pentru membrii comunităţii aflaţi în nevoie. 

 

 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA - SUBFILIALA VULCAN, în prezent 

desfăşoară activităţi de instruire a voluntarilor si alte activităţi. Este o organizaţie umanitară abilitată prin lege să 

asigure asistenţa umanitară în caz de dezastre si să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. De-a lungul 

timpului au organizat puncte de prim ajutor în perioada caniculară, spectacole caritabile, cursuri de surori 

voluntare de Cruce Roşie şi programe şi proiecte în parteneriat cu Primăria municipiului Vulcan pentru 

ajutorarea familiilor cu venituri mici.  

ASOCIAŢIA DE CALIFICARE PROFESIONALĂ ŞI SPRIJIN SOCIAL ÎN VALEA JIULUI - cu sediul în Vulcan, 

sprijină copiii talentaţi şi pregătirea profesională a locuitorilor acestei zone în vederea creşterii gradului de 

incluziune socială. 

În aceste și alte organizații tinerii pot deveni voluntarii și  se pot încadra în diferite activități de voluntariat  

contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan. Voluntariatul în ONG-

urile este despre a face mai mult decât pentru propria persoană. Mult sau puțin, este deloc important. Important 

este să înțelegem trăirea de a sprijini o inițiativă sau un demers care ar avea un impact benefic asupra 

comunitatii locale. 

 
 

 

 

 

 
                                                                       Intocmit,  
                                                                     Maria Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


